
PRIMĂRIA ORAiULUI BREAZA
REGISTRATURĂ R.us

DECLARAŢIE DE AVERE NR. 2.c DATA \�.05.2021

Subsemnatul/Subsemnata, \<;JPf\-� �'(\\\--.\� Gt:CJ�G.g\\ , având funcţia
de Qe..1;:c-e.C\_"'t Su.__'ţ�<\or;-- la �A�O-.<\C\. �vea._�C\ ,
CNP JLG2a�:1.'b�'JQS't-(p , domiciliul �\ta.'JQ, �tr. ��C\(\ C":;'._\ M O...N. 1 

1--\clţD
cunoscind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere
că Împreună cu familia1> deţin următoarele:
* 1) Prinfamilie se înţelegesoţul/soţiaşicopiiiaflaţiînîntreţinereaacestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Modul de 

do6mwm 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; ( 4) luciu de apă; (5) altecategorii de
terenuriextravilane, dacă se aflăîncircuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, încazulbunurilorproprii, numeleproprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iarîncazulbunurilorîncoproprietate, cota-parte şinumelecoproprietarilor.

2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

* Categoriileindicatesunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţiicomerciale/de
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, încazulbunurilorproprii, numeleproprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iarîncazulbunurilorîncoproprietate, cota-parte şinumelecoproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii
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6. Venituri 4in.· activităJi agricole
6.1. Titular -_,,..
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7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 2ll!' 

7 .1. Titular

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

. . . \i .. 9.?. · .. � .� \. ........ . 
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PRIMĂRIA ORA.ULUI BREAZA
REGISTRATURĂ Ro�.

NR. 2.o DATA l�.C>S.2.o2l 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata,
(� • 

de k..��(IT -�u�e.C). OC 

CNP ��O't�;>C)._�05� 
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, domiciliul 

la 
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""'"C;'J-==Cl.. -"-' \�'--'-''r, -t-0.. +-_· _\"\ __ c..e...-=-. \ __ � __ o.._1� \.-\ f 4:D

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria rispundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - C11htat<':a deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau de 

ac iuni 
Valoarea totală a părţile 
sociale şi/sau a acţiunile 

1.1. ..... 
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Calitatea deţinută 
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1> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 

Valoarea beneficiilor 

J I 
./ I I 

2J Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I
obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor 
menţionate. 

Data completării 
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